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Informacja 

Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

o działalności miedzy sesjami (31.08.2016r.- 29.09.2016r.) 

Urzędu Miasta i Gminy Serock 

oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Serock 

 

 

• w dniu 6 września 2016 r. została podpisana pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa o dofinansowanie 

projektu pod nazwą: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Serock: Przebudowa 

systemu kanalizacji w Zegrzu oraz budowa wodociągu w Serocku ul. Chrobrego. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach działania 2.3 “Gospodarka wodno-ściekowa  

w aglomeracjach” II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020. Łączna wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 6.661 292,43 zł brutto, w tym 

uzyskane dofinansowanie to 3.223 200,93 zł brutto.  W efekcie realizacji inwestycji powstanie 

ok. 3,17 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz 0,64 km. sieci wodociągowej. W dniu  

23 września 2016 roku zostały otwarte oferty w przetargu nieograniczonym na w/w zadanie. 

Wpłynęło 11 ofert. Cena oferty najtańszej to kwota 3.774.870 zł brutto, cena oferty 

najdroższej: 6.665.370 zł brutto. Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca będzie 

zobowiązany w terminie do 30 sierpnia 2018 roku wykonać całość zadania. Wprowadzenie na 

roboty planujemy jeszcze w tym roku kalendarzowym, 

• w dniu 15 września b.r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji: Przebudowa  

ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej w Serocku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych. Inwestycje obejmuje swym zakresem przebudowę dawnej drogi krajowej Nr 61 

przez centrum miasta na odcinku od Ronda im. 25-lecia Samorządu do ronda na skrzyżowaniu 

ul. Pułtuskiej z drogą krajową Nr 62 w kierunku Wyszkowa. Wartość zadania to kwota ponad  

7 mln. zł. Wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania to 3 mln. Zł., 

• w dniu 15 września br. został złożony wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki umarzalnej  

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pod nazwa: Poprawa 

efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach: Marynino, Stanisławowo, 

Skubianka, Jachranka, Zabłocie. W zakresie zadania jest modernizacja oświetlenia, tj. wymiana 

opraw i wysięgników, w miejscowościach w/w. W dniu 19 września odbyło się otwarcie 

przetargu. Złożonych zostało 6 ofert. Cena oferty najtańszej to kwota 293.970 zł brutto, 

najdroższej 387.757,50 zł brutto. Wartość wnioskowanej kwoty pożyczki to 300.000 zł., 
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• trwają prace nad wnioskiem o udzielenie wsparcia na tworzenie lokali socjalnych wchodzących 

w skład zasobu gminy. Wniosek przygotowany jest na budynek z mieszkaniami socjalnymi  

w Jadwisinie przy ul. Konwaliowej.   Planowana jest budowa 14 mieszkań o średniej 

powierzchni pomiędzy 35-40m². Wartość inwestycja szacowana jest na kwotę 2.384.810,47 zł 

brutto. Wnioskowana kwota pomocy 834.683,66 zł brutto. Planowany okres realizacji 

przedsięwzięcia kwiecień 2018 – listopad 2019r. Termin złożenia wniosku do 30 września 2016 

roku, 

• w dniu 13 września podpisana została umowa na remont ul. Retmańskiej w Serocku. 

Wykonawca zadania firma: INSTAL-NIKA Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie 

wykona zadanie w terminie do 8 listopada br. za kwotę 239.850,00 zł brutto. W ramach zadania 

jest przebudowa jezdni na odcinku do ul. Brukowej do ul. Zdrojowej, zmiana nawierzchni na 

bitumiczną, remont chodników i zjazdów, zmiana organizacji ruchu, 

• na dzień 29 września 2016 roku został wyznaczony termin na podpisanie umowy na  

Rewitalizację terenu Rynku w Serocku. Wykonawca firma: ZIEL-BUD Wojciech Rukat z siedziba 

w Warszawie wykona prace polegające na przebudowie nawierzchni na części rynku, 

przebudowie kanalizacji deszczowej, elementów małej architektury, oświetlenia terenu w tym 

elementów architektonicznych oraz dokona nowych nasadzeń zieleni. Termin realizacji 

zadania został określony na dzień 31 marca 2017 roku. Wartość umowy: 989.384,18 zł brutto, 

• na dzień 3 października został wyznaczony termin na podpisanie umowy na Modernizację 

budynku administracyjnego Ratusz w Serocku. Wykonawca zadania firma: TOM-BUD Zakład 

Budownictwa Ogólnego Usługi Transportowe Tomasz Andrzej Węgłowski z siedzibą w Pułtusku 

wykona prace w terminie do końca listopada br.  za kwotę 168.472,63 zł brutto. W zakresie 

modernizacji jest remont elewacji budynku, remont dachu, wymiana uszkodzonej stolarki 

okiennej, 

• w dniu 26 września 2016r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązków 

inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z „Kompleksową przebudową 

systemu kanalizacji w Zegrzu". Termin składania ofert został wyznaczony na dzień  

4 października 2016 roku, 

• obecnie trwają prace nad przygotowaniem postępowań przetargowych, na: budowa 

oświetlenia w Serocku ul. Krasińskiego, budowa oświetlenia Serock Pod Lasem, budowa 

oświetlenia Kania Nowa, ul. Wspólna, budowa oświetlenia w Wierzbicy, budowa oświetlenia 

w Zabłociu, budowa placu zabaw w Gąsiorowie, wyposażenie Izby Pamięci w Serocku, 

• od 24 sierpnia 2016 r. do 16 września 2016 r. trwało wyłożenie do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja C2 wraz  
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z prognozą oddziaływania na środowisko dla części obrębu Jachranka. W dniu 30 sierpnia 2016 

roku odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami, termin składania 

uwag wyznaczony został do 3 października 2016 r. 

• od 7 września 2016 r. do 28 września 2016 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Serock wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla części obrębu Jachranka. W dniu 

 22 września 2016 roku odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 

rozwiązaniami, termin składania uwag wyznaczony został do 20 października 2016 r. 

• w dniu 23 września 2016 r. do Urzędu wpłynął wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 sierpnia 

2016 r. dotyczący skargi Agnieszki i Zbigniewa Jaroch na uchwałę Nr 106/XI/2015 Rady 

Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Serock - sekcja E, obejmującego obręby: Dębinki, Karolino, Ludwinowo 

Zegrzyńskie, Marynino, Stasi Las, powiat legionowski, woj. mazowieckie (Dz. Urz. Woj. Maz. 

poz. 8459 z dnia 22.10.2015 r.). Sąd uchylił zapis § 16 pkt. 2 uchwały zakazujący wydobywania 

kopalin, 

• w dniu 15 września 2016 r. Wojewoda Mazowiecki wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie 

stwierdzenia nieważności uchwały nr 235/XXIII/2016 z dnia 31.08.2016 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A1 (odnośnie 

zapisów §7 uchwały), 

• podpisano umowę i wprowadzono wykonawcę w teren budowy wodociągu w Serocku  

ul. Bajkowa, 

• zakończono prace związane z remontami budowlanymi na stacjach uzdatniania wody, 

• zakończono prace projektowe związane z przebudową wodociągu w Dębe ul. Bukietowa, 

• zlecono wykonanie projektu wodociągu w ul. Helenki w Stasim Lesie, 

• przygotowano i wysłano materiały informacyjne dotyczące zmian w systemie gospodarowania 

odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych i wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno -  wypoczynkowe, na których powstają odpady,  

• przyjęto wnioski i wydano decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego                              

w paliwie  przysługującego producentom rolnym,  

• podpisano umowę na opracowanie koncepcji gazyfikacji osiedla mieszkaniowego przy                            

ul. Pułtuskiej w Serocku  - firma BIPROJEKT, wartość 13530,00 zł brutto, 

• zakończono termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej 68 A w Serocku, 

• zakończono remont chodnika w Ludwinowie Zegrzyńskim, 
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• podpisano umowę na dostawę i montaż toalety publicznej w Serocku z firmą WC SERWIS Łódź 

– wartość 85 116,00 zł brutto. Trwają prace projektowe niezbędne w celu uzyskania 

pozwolenia na budowę, 

• wykonano odwodnienie placu zabaw oraz terenów przyległych w Woli Smolanej, 

• rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie 

zimowym 2016/2017” – najkorzystniejszą ofertę złożył ZUK Stasi Las, 

• do końca września 2016 roku realizowany jest I etap zadania, polegającego na odbiorze                                    

i unieszkodliwianiu azbestu z terenu gminy w 2016 roku. Eternit jest odbierany z 33 posesji,                 

w łącznej ilości blisko 60 ton. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 23 430,48 zł, co stanowi do 85% 

kosztu kwalifikowanego zadania (wkład własny z budżetu gminy w kwocie 4 134,80 zł), 

• w dniu 22 września 2016 roku podpisano umowę z wykonawcą prac, który zrealizuje II etap 

zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu gminy w 2016 roku. Zadanie będzie 

realizowane w październiku, a eternit zostanie zabrany ogółem z 23 posesji. II etap zadania, 

podobnie jak I realizowany jest z dofinasowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

• podczas obchodów Święta Darów Ziemi przeprowadzone zostały konkursy  

• na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” i „Najpiękniejszy Kosz Dożynkowy”. Na zakup nagród 

w ww. konkursach uzyskano dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego, 

• w dniu 13 września 2016 roku zorganizowano spotkanie Burmistrza Miasta i gminy Serock                    

z sołtysami wsi z terenu gminy. Na spotkaniu omówione zostały m.in. zasady funkcjonowania 

i rozliczania funduszu sołeckiego, 

• wykonane zostały mapki czterech szlaków rowerowych „Rowerem po gminie Serock”.  

• wykonana została ekspertyza dendrologiczna drzewa – Dębu, który znajduje się na terenie 

poligonu wojskowego w miejscowości Skubianka. Wykonana ekspertyza jest niezbędna, aby 

drzewo mogło zostać wpisane do rejestru pomników przyrody znajdujących się na terenie 

gminy Serock, 

• przygotowano mechanizmy kontroli i weryfikacji podatników podatków lokalnych i rozpoczęto 

weryfikację prawidłowości opodatkowania podatników, 

• pokonano poboru III raty podatków i opłat lokalnych i rozliczono inkasentów z pobranych przez 

nich należności , 

• przygotowano analizę stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2016 roku ze 

stawkami wynikającymi z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie 

górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat w 2017 r., 
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• przygotowano i wdrożono zmiany w funkcjonowaniu poboru podatków i opłat w Urzędzie 

Miasta i Gminy Serock w związku z zaprzestaniem funkcjonowania kasy od dnia 01.10.2016 

roku, 

• wpłynęły zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej – do wglądu w Referacie  

Organizacyjno-Prawnymi i Obsługi Rady Miejskiej, 

• uzyskano zwrot podatku VTA za lata 2009, 2010, 2011, 

• przeprowadzono nabór dzieci do Świetlic Środowiskowych. Na rok szkolny 2016/2017 

zapisanych zostało 107 dzieci, 

• od 1 września rozpoczęto przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 

2016/2017, 

• w okresie od 1 do 15 września prowadzony był nabór wniosków na stypendia socjalne. 

Wpłynęło 88 wniosków, 

• wystawiono 23 mandaty na sumę 2650 zł. za ( za wykroczenia w ruchu drogowym – 4 szt. na 

sumę 750 zł.) (porządkowe – 19 szt. na sumę 1900 zł) (6 – spożywanie alkoholu w miejscu 

publicznym,  1 – zaśmiecanie, 3 – niestosowanie środków nakazanych przy trzymaniu psa, 

 9 – parkowanie na pasie zieleni), 

• do dnia 19.09. br. otrzymano z Sądu 6 odpisów wyroków skazujących w sprawach:  

- 2 - spożywanie alkoholu w miejsku publicznym,  

- 1 – zaśmiecanie miejsca publicznego, 

- 1 – wykroczenie w ruchu drogowym,  

- 1 - niestosowanie środków nakazanych przy trzymaniu psa,  

- 1 – zakłócenie spokoju, 

• przeprowadzono interwencje zakończone pouczeniem 170 szt: 

- drogowe 74 szt.  

- porządkowe 39 szt. (w tym 2 spalanie odpadów i 2 wieszanie ogłoszenie),  

- przeciwko urządzeniom użytku publicznego 36 szt.  

- spożywanie alkoholu w miejscu publicznym 21 szt. 

• zabezpieczono imprezy i uroczystości - zakończenie wakacji – dyskoteka na plaży oraz Święto 

Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej, 

• wspólnie z funkcjonariuszami Policji przeprowadzono akcję z klasami pierwszymi  i drugimi 

Szkoły Podstawowej w Serocku „Bezpieczna droga do szkoły”, 

• dokonano odbioru systemu klimatyzacji w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa 

w Serocku, 
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• 31.08.2016 - uroczystości na serockim rynku - z udziałem aktora Rafała Sisickiego - 

upamiętniające 36. Rocznicę porozumień sierpniowych oraz 77. rocznicę wybuchu II wojny 

światowej, 

• 02.09.2016 - Narodowe Czytanie na serockim rynku. W tym roku lekturą było „Quo Vadis” – 

Henryka Sieniewicza. W rolę Petroniusza wcielił się - aktor Wojciech Machnicki, w czytanie na 

serockim rynku chętnie zaangażowali się Burmistrz Sylwester Sokolnicki, urzędnicy, Dyrektor   

i pracownicy Centrum Kultury i Czytelnictwa, goście z miasta partnerskiego Radzionkowa,                     

a także nauczyciele oraz uczniowie szkół z terenu Miasta i Gminy, 

• 04.09.2016 - Święto Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej w tym dniu zaprezentowali się: Zespół 

Disco Polo – Zespół MIG, Zespół Remont, Chór Miasta i Gminy Serock „Cantores Adalberti” 

(występ w kościele oraz na scenie), Ludowy Zespół Artystyczny „Serock”, Orkiestra Dęta - 

Laskowski Band, (która poprowadziła korowód z darami) Stowarzyszenie Miłośników 

Skubianki, 

• 07.09.2016 - Polski Wrzesień prelekcja pt. „Kampania Wrześniowa po ośmiu dekadach bilansu” 

Odczyt dr. Radosława Lolo - wykładowcy Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora 

w Pułtusku na Wydziale Historycznym (w spotkaniu udział wzięła młodzież z gimnazjum oraz 

szkoły średniej, ok 100 osób), 

• 26.08.16 – 30.09.16 – nabór uczestników oraz organizacja zajęć w Centrum Kultury                                         

i Czytelnictwa w Serocku, 

•  ramach działań wystawienniczo-promocyjnych UMiG w Serocku zorganizowana została 

wystawa malarstwa Aleksandry Łukaszewskiej, mieszkanki Łachy, pt. „Pola, łąki i ogrody” 

• na corocznym Festiwalu Aktywności Kulturalnej i Społecznej Sołectw, w Dąbrówce, gminę 

Serock reprezentowali mieszkańcy Łachy, którzy zdobyli 2 miejsce w kategorii wystroju stoiska 

promocyjnego, 

• szkoły otrzymały dodatkowe środki z Rządowego programu „Bezpieczna +” w oparciu o złożone 

wnioski, na realizację programów zwiększających szeroko rozumiane bezpieczeństwo                                  

w szkołach, 

• 20 września rozpoczęła się realizacja programu nauki pływania dla uczniów klas III szkół 

podstawowych, finansowana z budżetu gminy, 

• Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o nadanie medali 

małżeństwom z 50-letnim stażem małżeńskim. Medale odebrano 20 września 2016 r.                               

W związku z powyższym jeszcze w tym roku odbędzie się uroczystość związana z nadaniem 

medali tzw. Złote Gody, 



7 
 

• w sobotę, 10 września 2016 r., po raz kolejny odbył się Wrześniowy Pieszy Rajd Pamięci.                       

W tym roku rajd odbył sie już po raz IX. Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował rajd wspólnie 

z Miastem i Gminą Serock oraz Stowarzyszeniem „Nasze Zegrze. W rywalizacji wzięło udział  

27 drużyn trzyosobowych w 5 kategoriach: służby mundurowe, seniorzy, open, gimnazjum 

oraz szkoły ponadgimnazjalne. Dodatkowo trasę swobodnie pokonało 8 piechurów. Ideą 

Wrześniowego Pieszego Rajdu Pamięci było propagowanie wiedzy historyczno – krajoznawczej 

dotyczącej w szczególności naszego regionu. W rajdzie liczyła się przede wszystkim wiedza 

uczestników, która była sprawdzana na punktach kontrolnych. Pytania z pewnością były 

bardzo wymagające, ponieważ drużyny miały problem ze zgromadzeniem kompletu punktów. 

• w niedzielę 28.08.2016 r. odbył się w Jadwisinie Sportowy Piknik Rodzinny. Impreza ta została 

wprowadzona do kalendarza imprez Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku w ubiegłym roku. 

Druga edycja imprezy cieszyła się powodzeniem, gdyż wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób. 

W zdecydowanej większości były to rodziny zamieszkałe na terenie gminy Serock. Głównym 

punktem pikniku był Rodzinny Turniej Piłki Nożnej.  

 

 

 

 

 

 


